
FITNES ŽOGA LIVEUP 1-3 KG 

ES18931X (ES18931, ES18932, ES18933) 

 

LASTNOSTI: 

 Material: PVC, pesek 

 Teža: 1 kg, 2 kg, 3 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPLOŠNA NAVODILA 

Pred uporabo skrbno preberite navodila za uporabo. Obvezno jih shranite za poznejšo 

morebitno ponovno branje! 

 

Namen uporabe 

Ta izdelek je zasnovan kot športni pripomoček in ni namenjen za profesionalno, terapevtsko ali 

medicinsko uporabo.  

Vadba z utežno medicinsko žogo pozitivno vpliva na celotno telo: 

– izboljša držo, 

– ojača mišice jedra telesa, ki so glavni stabilizatorji trupa, 

– ojača trebušne mišice. 

Primerna je za izvajanje raznovrstnih vaj ki izboljšujejo ravnotežje, koordinacijo, 

moč in eksplozivnost. Uporabna je predvsem pri treningih za športe, pri katerih potrebuje 

posameznik dobro koordinacijo in moč, kot na primer: borilne veščine, košarka, rokomet,  

odbojka, gimnastika, … 



 

VARNOSTNI NAPOTKI 

 POZOR! NEVARNOST TELESNIH POŠKODB! Ne dovolite, da se športnemu 

pripomočku približajo otroci in domače živali! 

 Pred uporabo izdelka se posvetujte s svojim zdravnikom, če imate težave z zdravjem, 

trpite za alergijami ali imate telesno poškodbo. Takoj prekinite z vadbo, če vam je slabo, 

se ne počutite dobro ali če pride do drugih težav. 

 Pred vsako uporabo preverite izdelek glede poškodb in obrabe. Izdelek lahko 

uporabljate samo v brezhibnem stanju. Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan. 

 POZOR! NEVARNOST POVZROČITVE MATERIALNE ŠKODE! Poskrbite, da 

boste med vadbo imeli dovolj prostora in boste oddaljeni od oseb / predmetov najmanj 

1 m, da boste preprečili telesne poškodbe in materialno škodo. 

 Če ne upoštevate opozorilnih in varnostnih napotkov, lahko pride do telesnih poškodb 

ali materialne škode. 

 Nosečnice naj vadbo izvajajo le po posvetovanju s svojim zdravnikom. 

 Pred vadbo se vedno ogrejte in vadite v skladu s svojo trenutno telesno pripravljenostjo. 

V primeru prevelikega naprezanja in prekomerne vadbe obstaja nevarnost hudih 

poškodb. Ob težavah, napadu slabosti ali utrujenosti takoj prekinite vadbo in pokličite 

zdravnika. 

 

Posebna previdnost – nevarnost poškodb za otroke! 

• Ne puščajte otrok brez nadzora, ko uporabljajo ta izdelek. Pokažite jim pravilno uporabo tega 

vadbenega pripomočka in jih nadzorujte. Uporabo jim dovolite le, če jim to omogočata telesna 

in duševna sposobnost. Ta izdelek ni primeren za igro. 

 

Nevarnosti zaradi obrabe 

• Izdelek lahko uporabljate samo, če je ta v brezhibnem stanju. Pred vsako uporabo preverite, 

ali je izdelek poškodovan oz. obrabljen. Varnost izdelka je zagotovljena le, če ga redno 

preverjate glede poškodb in obrabe. Če je izdelek poškodovan, ga ne smete več uporabljati. 

 

 

 

 



Splošni napotki za vadbo 

Naslednje vaje predstavljajo le delen izbor vaj. Dodatne vaje najdete v ustrezni strokovni 

literaturi. 

• Pred vsako vadbo se dobro ogrejte. 

• Ne vadite, kadar ste bolni ali se ne počutite dobro. 

• Pravilno izvedbo vaj naj vam prvič pokaže izkušen fizioterapevt. 

• Vaje izvajajte največ toliko časa, dokler se počutite dobro oz. dokler ste sposobni vajo izvajati 

pravilno. 

• Nosite udobna športna oblačila in športno obutev. 

• Sami določite pogostost in intenzivnost vaj. Začnite počasi in vadite 2 do 3-krat tedensko po 

10 minut, nato pa postopoma vadite vse pogosteje in dvigujte intenzivnost vadbe. Čim 

pogosteje in bolj redno boste vadili, toliko bolj fit in zdravo se boste počutili. 

Pozor! Izogibajte se preveč intenzivni vadbi! 

• Če z vadbo šele začenjate, zadostujejo 2–3 minute pri vsaki vaji. Ob vsakodnevni vadbi lahko 

posamezne vaje postopoma podaljšate na 5–10 minut. Vsekakor pa ne prekoračite 1 ure 

maksimalnega skupnega časa vadbe. 

• Med posameznimi vajami si vzemite dovolj dolg premor in spijte dovolj tekočine. 

Pozor! Če začutite nelagodje ali slabo počutje, takoj prekinite vadbo in stopite v stik s 

svojim zdravnikom. 

 

Ogrevanje 

Pred vsako vadbo si vzemite dovolj časa za ogrevanje. V nadaljevanju je v ta namen opisanih 

nekaj preprostih vaj. Posamezno vajo ponovite 2 do 3-krat. 

Ogrevanje vratnih mišic in zatilja 

 Počasi obračajte glavo levo in desno. 

 Ponovite ta gib 4 do 5-krat. 

 Zatem z glavo počasi krožite v eno in nato še v drugo smer. 

Ogrevanje rok in ramen 

 Z obema ramenoma hkrati delajte krožne gibe naprej. 

 Po eni minuti zamenjajte smer. 

 Zatem povlecite rameni proti ušesom in jih nato pustite pasti. 

 Izmenično krožite z levo in desno roko naprej, po 1 minuti pa še nazaj. 

Pomembno: Ne pozabite mirno dihati naprej! 



Ogrevanje mišic na nogah 

 Stojte na eni nogi in dvignite drugo nogo s pokrčenim kolenom približno 20 cm od tal. 

 Najprej zakrožite z dvignjeno nogo v eno smer, po nekaj sekundah pa zakrožite še v 

drugo smer. 

 Zatem stojte še na drugi nogi in ponovite vajo. 

 Eno za drugo dvigujte nogi in napravite nekaj korakov na mestu. Bodite pozorni, da 

noge dvigujete le tako visoko, da še vedno brez težav lovite ravnotežje. 

 

Predlogi za vaje 

Ravnotežna vaja (slika A) 

Začetni položaj 

 Postavite se z nogami v širini medenice. Izdelek je v rokah. 

 Iztegnite levo roko nekoliko upognjeno navzgor. Držite desno roko navzdol. 

Končni položaj 

 Napnite trebušne, nožne in ročne mišice. 

 Dvignite desno nogo vstran, da nastane črta čez sredino telesa. Konice prstov so 

obrnjene naprej. 

 Močneje pokrčite zgornjo roko. Obrnite glavo v smer zgornje roke. 

 Za trenutek ostanite v tem položaju, nato pa se počasi ponovno vrnite v začetni položaj. 

 Opravite tri nize po 10 do 15 ponovitev vaje in nato menjajte stran. 

Pomembno: Med vadbo ohranjajte napetost telesa in obrnite glavo tako daleč proti 

zgornjemu izdelku, da ga lahko vidite. 

 

Tehtnica (slika B) 

Začetni položaj 

 Držite  izdelek v rokah pred seboj. 

 Postavite se v širini medenice in iztegnite levo nogo nazaj. Konice prstov se dotikajo 

tal. 

Končni položaj 

 Napnite trebušne, nožne in ročne mišice. 

 Dvignite zadnjo nogo in obe roki navzgor. Roke naj bodo v višini glave, zadnja noga pa 

je podaljšek črte, ki jo tvorita roka in hrbet. 

 Hrbet ostane raven, komolci kažejo navzven, stojna noga je rahlo pokrčena. 



 Za trenutek ostanite v tem položaju, nato pa se počasi ponovno vrnite v začetni položaj. 

 Opravite tri nize po 10 do 15 ponovitev vaje in nato menjajte stran. 

Pomembno: Med vadbo ohranjajte telo napeto, hrbet pa raven. 

 

 

Hrošč (slika D) 

Začetni položaj 

 Lezite na podlogo za vadbo na hrbet, v vsako roko pa primite izdelek. 

 Dvignite roki in nogi navzgor in pritisnite zgornji del telesa ob podlogo. Ramena in 

glava ostanejo na tleh. 

Končni položaj 

 Napnite trebušne, nožne in ročne mišice. 

 Nekoliko spustite desno nogo in položite levo roko ob stran glave. Premik roke in noge 

poteka diagonalno. 

 Glava je podaljšek hrbtenice in rama ostane spodaj. 

 Za trenutek ostanite v tem položaju, nato pa se počasi ponovno vrnite v začetni položaj. 

 Opravite tri nize po 10 do 15 ponovitev vaje in nato menjajte stran. 

Pomembno: Med vadbo ohranjajte napetost telesa. 

 

 

Visoki trebušnjaki (slika F) 

Začetni položaj 

 Sedite s pokrčenima nogama na podlogo za vadbo. Nogi sta razširjeni za širino 

medenice. 

 Rahlo nagnite zgornji del telesa nazaj. Izdelek držite v rokah in upognite podlahti. 

Končni položaj 

 Napnite trebušne mišice. Spustite zgornji del telesa proti tlom. 

 Lopatici povlecite proti hrbtenici. Glava je podaljšek hrbtenice in rama ostane spodaj. 

 Za trenutek ostanite v tem položaju, nato pa se počasi ponovno vrnite v začetni položaj. 

 Opravite tri nize po 10 do 15 ponovitev vaje. 

Pomembno: Med vadbo pozorno ohranjajte napetost telesa. Obdržite glavo na podaljšku 

hrbtenice in ramena spodaj. 

 



Raztezanje 

Po vsaki vadbi si vzemite dovolj časa za raztezanje. V nadaljevanju je v ta namen opisanih 

nekaj preprostih vaj. Vsako vajo zadržite 3-krat na vsaki strani po 15–30 sekund. 

Vratne mišice 

 Sproščeno se postavite. Z roko najprej nežno povlecite glavo v levo, nato pa v desno. S 

to vajo raztezate obe strani vratu. 

Roke in rame 

 Stojte navpično, kolena so rahlo pokrčena. 

 Sezite z desno roko za glavo tako daleč, da desna dlan leži med obema lopaticama. 

 Z levo roko primite desni komolec in ga povlecite nazaj. 

 Zamenjajte stran in ponovite vajo. 

Mišice na nogah 

 Stojte navpično in dvignite eno nogo od tal. 

 Počasi krožite v eno, nato pa še v drugo smer. 

 Po nekaj časa zamenjajte nogo. 

Pomembno: Pazite, da bosta stegni ostali vzporedni. Medenico pri tem potisnite naprej, zgornji 

del telesa ostane pokončen. 

 

 

Shranjevanje, čiščenje 

Če izdelka ne uporabljate, ga shranite na suho, čisto mesto pri sobni temperaturi. Čistite le z 

vlažno krpo in nato do suhega obrišite. 

POMEMBNO! Nikoli ne čistite z ostrimi čistilnimi sredstvi. 

 

 

Napotki za odstranitev v smeti 

Embalažo in proizvod odstranite v skladu z varovanjem okolja! Proizvod lahko v smeti 

odstranite pri pooblaščenem podjetju za odlaganje ali pri Vaši občinski komunalni službi. 

Upoštevajte trenutno veljavne predpise. 
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